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Najczęściej Zadawane Pytania Obiorcy 
1. Jak użyć mój kod Select Essentials (Wybierz Niezbędniki), aby wybrać kartę podarunkową lub 
ePrezent? 

a. Odwiedź stronę www.select-essentials.co.uk.  
b. Wpisz swój unikalny kod na stronie głównej i kliknij "Zrealizuj" 
c. Dokonaj Twojej selekcji z naszej oferty kart podarunkowych i ePrezentów i kliknij „Do 
kasy”. 
d. Wprowadź prawidłowy adres e-mail, na który wyślemy potwierdzenie Twojego 
zamówienia oraz Twoją wybraną kartę(y) podarunkową(e) i/lub ePrezent(y). 
e. Zapoznaj się i zaakceptuj zasady i warunki  przed złożeniem Twojego zamówienia. 
f. Po złożeniu Twojego zamówienia, w ciągu 24-48 godzin Ty otrzymasz wybrany(e) przez 
siebie ePrezent(y). Twoją wybraną kartę(y) podarunkową otrzymasz w ciągu 3-5 dni 
roboczych.  
 

2. Czy mogę wydać mój kod Select Essentials (Wybierz Niezbędniki) bezpośrednio w sklepie? Nie, 
Twój kod Select Essentials (Wybierz Niezbędniki) musi zostać wymieniony na www.select-
essentials.co.uk na jeden lub więcej ePrezentów. 

3. Czy mój kod Select Essentials (Wybierz Niezbędniki) ma datę ważności? Tak, ma. Data ważności 
będzie wyraźnie podana w e-mailu lub na wydruku, który został wydany. Po wygaśnięciu kodu nie 
można go w żaden sposób wykorzystać ani reaktywować. 

4. Co mam zrobić, jeśli mój kod Select Essentials (Wybierz Niezbędniki) nie działa? Jeśli Twój kod 
jest nadal ważny (w okresie jego daty ważności), prosimy o wypełnienie formularza na www.select-
essentials.co.uk/ContactUs a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe. © 2020 
Blackhawk Network, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

5. Jak mogę zrealizować więcej niż jeden kod Select Essentials (Wybierz Niezbędniki)? Po 
wprowadzeniu Twojego pierwszego kodu na stronie głównej i kliknięciu "Zrealizuj", będziesz mógł 
dodać dodatkowe kody do Twojego salda za pomocą przycisku "Zobacz/Dodaj kody" na stronie 
Zakupów. 

6. Czy muszę wydać pełną wartość mojego kodu Select Essentials (Wybierz Niezbędniki)? Tak, 
będziesz musiał wymienić je wszystkie w tym samym czasie.   

7. Na co mogę wymienić swój kod Select Essentials (Wybierz Niezbędniki)? Prosimy wprowadź Twój 
kod, aby wyświetlić pełną listę dostępnych dla Ciebie opcji. 
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8. Czy mogę wymienić swój kod Select Essentials (Wybierz Niezbędniki) na więcej niż jedną kartę 
podarunkową sprzedawcy detalicznego lub ePrezent? Tak, możesz podzielić wartość Twojego kodu 
na wiele różnych produktów (max. 10 produktów w dowolnej kolejności). 

9. Czy mogę wydać moją kartę podarunkową lub ePrezent na stronie sprzedawcy detalicznego? 
Zależy to od sprzedawcy detalicznego - przed złożeniem Twojego zamówienia należy zapoznać się z 
warunkami handlowymi każdego sprzedawcy. Można to znaleźć w opisie karty podarunkowej 
/ePrezent. 

10. Jak długo potrwa dotarcie moich kart podarunkowych i/lub ePrezentów? Twój ePrezent(y) 
zostanie wysłany do Ciebie za pośrednictwem e-maila w ciągu 24 godzin (zazwyczaj 90 minut), a 
Twoja karta(y) podarunkowa zostanie wysłana pocztą w ciągu 3-5 dni roboczych. W zależności od 
dostępności. 

11. Co mam zrobić, jeśli nie otrzymałem jeszcze swojej karty podarunkowej/ePrezentu? Po 
pierwsze, należy sprawdzić foldery spam/wiadomości-śmieci w poszukiwaniu ePrezentów. W 
przeciwnym razie, jeśli Twoje karty podarunkowe lub ePrezenty nie dotarły w ramach czasowych 
opisanych powyżej, należy skontaktować się z nami, przesyłając formularz kontaktowy na  
www.select-essentials.co.uk/ContactUs.  

12. Wprowadziłem nieprawidłowe dane dostawy podczas składania zamówienia - co mam zrobić? 
Niestety nie jesteśmy w stanie zrefundować lub wymienić brakujących kart podarunkowych, jeśli 
podany adres dostawy jest nieprawidłowy. Jeśli podany adres e-mail był nieprawidłowy, należy 
skontaktować się z nami, wypełniając formularz kontaktowy na www.select-
essentials.co.uk/ContactUs. Jeśli Twój ePrezent nie został jeszcze zrealizowany przez osobę trzecią, 
to może być ponownie wysłany na nowy adres e-mail.© 2020 Blackhawk Network, Inc. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. 

13. Co mam zrobić, jeśli moja karta podarunkowa lub eGift jest nieprawidłowa lub nie działa?  
Przykro nam, jeśli tak się stało - należy skontaktować  się z nami, wysyłając formularz kontaktowy na 
www.select-essentials.co.uk/ContactUs w tym numer zamówienia. 

14. Zgubiłem kartę podarunkową/ePrezent - co mam zrobić? ePrezenty mogą zostać wysłane 
ponownie, jeśli je zgubiłeś lub przypadkowo skasowałeś (pod warunkiem, że są nadal ważne), ale nie 
możemy zastąpić ePrezentów, które zostały zrealizowane przez osobę trzecią, jeśli podczas realizacji 
zamówienia podano nieprawidłowy adres e-mail. Karty podarunkowe powinny być traktowane jako 
gotówka - nie możemy wymienić żadnych które są zgubione, skradzione lub uszkodzone po ich 
otrzymaniu. 

15. Czy mogę zwrócić moją kartę podarunkową/ePrezent lub wymienić to na gotówkę? Nie 
jesteśmy w stanie wymienić kart podarunkowych lub ePrezentów, ani na ich zamienniki, czy 
gotówkę. 

16. Jak długo mam na wydanie moich kart podarunkowych i/lub ePrezentów? Okresy ważności 
mogą się różnić w zależności od sprzedawcy detalicznego- zanim Ty złożysz Twoje zamówienie 
prosimy o sprawdzenie warunków handlowych każdego sprzedawcy. Można je znaleźć w opisie karty 
upominkowej/ ePrezencie. 

17. Jak mogę się z Tobą skontaktować? Należy skontaktować się z nami, przez wysłanie formularza 
kontaktowego na www.select-essentials.co.uk/ContactUs.  
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18. Jak mogę kupić kody Select Essentials (Wybierz Niezbędniki) dla mojej firmy? Proszę zadzwoń 
do nas (Blackhawk Sieć) na 0207 419 8191 lub wyślij formularz kontaktowy na 
www.blackhawknetwork.com/uk-en/lets-chat 


